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відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства
з питань охорони праці
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Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю «КПД»
(для юридичної особи: найменування ю ридичної особи ,

52005, Дніпропетровська обл., с.м.т. Слобожанське, вул. Теплична 6.27, код згід
но з ЄДРПОУ 31911363________________________
місцезнаходження, код згідно з Є Д Р П О У ,

Григорян Любов Олексіївна , тел./факс 377-95-40________________________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

e-mail: s.kjynichnaia@biosphere-corp.com
телефаксу, адреса електронної пошти;

для ф ізичн ої особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта.

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

Роботи виконуються на території України
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди
Договір не укладався_________________________________________________________________
(найменування страхової компанії, строк д ії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці - не проводився
(дата проведення аудиту)

Я, Григорян Любов Олексіївна,
(прізвище, ім'я та по батькові керівника ю ридичної особи
або ф ізичн ої особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці
вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час вико
нання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких ма
шин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки:______________________________
(найменування виду робіт

- технологічні транспортні засоби: вилковий навантажувач моделі FD 18Т- 17
«KOMATSU»,
2004 р.в., Японія, ідентифікаційний № 639343, інв.№ ПОГРООІ,
державний номер Т06208АЕ,
попередній ТО 18.12.2018 р., наступний ТО
18.12.2019 р., свідоцтво про реєстрацію АЕ 002869 від
22.01.2014 р. видане
Територіальним управлінням
Державної служби гірничого нагляду та промислової
безпеки України у Дніпропетровській області:___________________________
підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

- електро візок моделі Агіе! РЬР/200, 2006 р.в., Швеція, індетифікаційний номер РГР
43644/02, інв. 06.11.0.6, державний номер Т04478АЕ, попередній ТО 18.12.2018 р.,
наступний ТО 18.12.2019 р., свідоцтво про реєстрацію АЕ 001611 від 22.06.2012 р.,

устатковаиня підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

видане Територіальним управлінням
Державної служби гірничого нагляду та
промислової безпеки України у Дніпропетровській області;___________________
- електро навантажувач
моделі Komatsu FBI 8 ЕХ-11, 2005р.в., Японія ,
індетифікаційний номер № 810588, інв.№ 09.05.0.5, державний номер Т04482АЕ,
попередній ТО 18.12.2018 p., наступний ТО 18.12.2019 p., свідоцтво про реєстрацію
АЕ 001615 від 22.06.2012 видане Територіальним управлінням Державної служби
гірничого нагляду та промислової безпеки України у Дніпропетровській області ;
- електронавантажувач вилковий, моделі FB18-12«KOMATSU», 2008р.в., Япония,
індентифікаційний номер 834685, інв.№ 661460, державний номер Т04368АЕ,
попередній ТО 18.12.2018 p., наступний ТО 18.12.2019 p., свідоцтво про реєстрацію
АЕ 000165 від 27.09.2010 p., видане Територіальним управлінням Державної служби
гірничого нагляду та промислової безпеки України у Дніпропетровській
області;_________________________________________________________________________
номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

- електро навантажувач OMPIMESPO E l 0N, 2006р.в., Італія, індетифікаційний
№F14001T00142, інв.№ 03.07.0.8, державний номерТ05050АЕ, попередній ТО
18.12.2018 р„ наступний ТО 18.12.2019 p., свідоцтво про реєстрацію АЕ 002191 від
07.02.2013 p., видане Територіальним управлінням
Державної служби гірничого
нагляду
та
промислової
безпеки
України
у
Дніпропетровській
області.
виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу

18 робочих місць, з них на 12 існує підвищений ризик виникнення травм______________
кількість робочи х місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Офісні та виробничі приміщення орендовані (договір оренди нерухомого майна
№1609-КПД від 16.09.2019 р.) з ТОВ « Логістік Про» м. Дніпро вул. Автопаркова 6,
стоянка ТТЗ знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Автопаркова, 6._________________
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості: Директор Григорян Любов Олексіївна, директор з виробництва
Кулеба Роман Анатолійович, начальник відділу охорони праці Кринична Світлана
Анатоліївна, інженер з охорони праці Лупан Світлана Федорівна пройшли навчання в
ТОВ «УК СПЕКТ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області:___________________________________________________________
Законів України « Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне соці
альне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», «Про об’єкти підвищеної небезпеки»
(витяг з протоколу від 25.03.2019 р. № 69/4.7/2019; витяг з протокол від 22.04.2019 р.
№101/4.7-2019; витяг з протоколу від 08.04.2019 р. №87/4.7, витяг з протоколу від
03.05.2018/№47/4.7/2018).
Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів. Правил технічної
експлуатації електроустановок споживачів (III група з електробезпеки до 1000 В та IV
група з електробезпеки до і вище 1000В відповідно) та Правил пожежної безпеки ( ви
тяг з протоколу від 05.04.2019 р. №064, витяг з протоколу від 12.03.2019 р. № 055, ви
тяг з протоколу від 01.02.2019 р. № 027; витяг з протоколу від 10.04.2018 р. № 060);
- НПАОП 0.001.83-18 Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів
(витяг з протоколу від 22.04.2019 р. № 071);
- НПАОП 0.00-1.75-15 Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних
робіт (витяг з протоколу від 21.02.2018 р. № 028).

Наказом від 04.06.2019 № 46/06 призначено відповідального за безпечне прове
дення робіт навантажувачами:
- по цеху губки, мочалки, серветки - Бутенко Тетяну Борисівну, начальника цеху
- по складу сировини, матеріалів і комплектуючих- Кінаш Ларису Григорівну, нача
льника складу сировини, матеріалів і комплектуючих.
Відповідальний за утримання у справному технічному стані навантажувачів - Бонда
ренко Ігоря Олександровича, начальник транспортного відділу (наказ від 04.06.2019 р.
№ 46/06).
Начальник складу сировини, матеріалів і комплектуючих Кінаш Лариса Григорів
на, заступник начальника складу сировини матеріалів і комплектуючих Лесик Тетяна
Василівна, начальник цеху Бутенко Тетяна Борисівна, майстер Сахнова Ганна Борисі
вна, технолог Кузьміна Марина В ’ячеславівна, начальник транспортного відділу
Бондаренко Ігор Олександрович, пройшли навчання у ТОВ «УІ< СПЕКТР» та
перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській
області згідно Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове
державне соціальне страхвання від нещасного випадку на виробництві та професійно
го захворювання, які спричинили втрату працездатності», «Про об’єкти підвищеної
небезпеки», НПАОП 0.00-1.83-18 «Правил охорони праці під час експлуатації
навантажувачів», НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажнорозвантажувальних робіт» прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів з
охорони праці ( витяг з протоколу №192 від 07.09.2018 р о к у : витяг з протоколу № 025
від 31.01.2019 р.; витяг з протоколу №139 від 24.07. 2017 р.: витяг з протоколу №049
від 21.03.2018 р.; витяг з протоколу №071 від 22.04.2019 р)
(прізвище, ім'я та по батькові осіб , які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорон и праці та промислової без
пеки

Наказом №05/01 від 10.01.2013 р. по підприємству створена служба охорони праці
(начальник відділу охорони праці і інженер з охорони праці). Функції служби охорони
праці покладені на начальника відділу охорони праці Криничну С.А. і інженера з охо
рони праці Лупан С.Ф. (наказ № 31/04 від 24.04.2019 р.). На підприємстві наказом
№ 43/05
від 30.05.2019 р. створено постійно діючу комісію з перевірки знань з пи
тань охорони праці: голова комісії: Кінаш Л.Г., члени комісії: Кринична С.А., Лупан С.
Ф., Лесик Т.В., Бутенко Т.Б., Сахнова Г.Б., Кузьміна М .В._________________________
Також на підприємстві розроблені:_________________________________________
- Положення про службу охорони праці (наказ про затвердження №06/01 від
24.01.2018 р.):__________________________________________________________________
- Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань робітників з пи
тань охорони праці (наказ про затвердження №86/08 від 01.08.2018 р.):____________
- Положення про систему управління охороною праці СУОП (затверджено наказом
№86/08 від 01.08.2018 р.):_____________________________________________________
- Програма вступного інструктажу з питань охорони праці (затверджено наказом
№86/08 від 01.08.2018 р.);____________________________________________________
- Інструкція з охорони праці № ОП/16-19 для водія навантажувача (затверджено на
казом №01/01 від 04.01.2019 р.);________________________________________________
- Інструкція з охорони праці №ОП/77-18 для працівників, які виконують навантажу
вально - розвантажувальні роботи (затверджено наказом № 26/02 від 16.02.2018 р.)
- Перелік інструкцій з охорони праці (затверджено наказом №63/08 від 12.08.2019 р);
- Перелік питань первинного (повторного) інструктажу з питань охорони праці на
робочому місці для працівників ТОВ «КПД» (затверджено наказом №63/08 від
12.08.2019 р.)

- Перелік журналів з охорони праці, які ведуться на підпрємстві:
- журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці; журнал реєстрації
інструктажів з питань охорони праці на робочому місці; журнал протоколів засідання
комісії з перевірки знань з питань охорони праці.____________________________________
наявністю служби охорон и праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорон и праці.

Працівники підприємства, які експлуатують технологічні транспортні засоби прой
шли навчання у ТОВ «УК СПЕКТР» та отримали професію - водій навантажувача:
Борисов Микола Петрович (посвідчення № 03417 від 21.09.2010 р.), Гладир Олександр
Вадимович (посвідчення №02507 від 09.06.2011 р.), Кістрін В ’ячеслав Володимирович
(посвідчення №07263 від 01.11.2013 р.), Коломоєць Олександр Ігорович (посвідчення
№02005 від 09.12.2016 р.). Копил Олег Леонідович (посвідчення №2341 від 01.04.2004
р.), Костюков Роман Олексійович (посвідчення № 01379 від 12.07.2007 р.), Куратов
Олександр Миколайович (посвідчення № 08181 від 14.12.2015 р.), Санжара Кирило
Валерійович (посвідчення № 03463 від 31.05.2013 р.), Ус Олександр Миколайович (
посвідчення № 237 від 09.11.2005 р.), Чумак Сергій Сергійович (посвідчення № 0184
від 28.02.2019), Альшаєв Микола Олександрович (посвідчення №02105 від 26.12.2018
р.), Ананьєв Олександр Олександрович (посвідчення №02106 від 26.12.2018 р.), Десятов Олег Вікторович (посвідчення №02107 від 26.12.2018 р.), Федоров Микола Анато
лійович (посвідчення №02111 від 26.12.2018 р.), Логвінов Олексій Сергійович (посвід
чення №0453 від 28.03.2019 р.), Новіков Сергій Григорович (посвідчення №0454 від
28.03.2019 р.), Русінов Дмитро Валерійович (посвідчення №0455 від 28.03.2019 р.).
Коваленко Денис Геннадійович (посвідчення №0457 від 28.03.2019 р.), Селезньов
Олександр Олександрович (посвідчення №0458 від 28.03.2019 р.). Колос Михайло Пе
трович (посвідчення №0460 від 28.03.2019 р.).___________________________________
Працівники підприємства пройшли навчання і перевірку знань комісією ТОВ
«КПД» згідно загального курсу «Охорона праці», НПАОП 0.00-1.75-15 Правил охоро
ни праці під час вантажно-розвантажувальних робіт і НПАОП 0.00-1.83-18 «Правил
охорони праці під час експлуатації навантажувачів» (протокол №108 від 31.05.2019
року). Працівники підприємства раз на рік проходять медичний огляд в Комунальному
некомерційному підприємстві «Дніпровський центр первинної медико-санітарної до
помоги №10» Дніпровської міської ради (Заключний акт по результатам медичного
огляду і медичні довідки від 21.02.2019 р.)._______________________________________
На підприємстві є паспорта та інша експлуатаційна документація на устаткування,
обладнання, машини, механізми, відповідні схеми їх розміщення по виробничим діль
ницям. Раз на рік проводиться технічний огляд спеціалістами ДП «Придніпровський
ЕТЦ» (акт технічного огляду від 11.06.2019 р.)._______________________________________
експлуатаційної документації,

Працівники підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям і засобами інди
відуального захисту, згідно Норм видачі спецодягу та інших засобів індивідуального
захисту, у відповідності до чинних нормативних актів. На кожного працівника заведе
на особиста картка видачі 313. Ведеться Журнал видачі і повернення спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту.____________________________________
засобів індивідуального захисту.

На підприємстві в наявності: Закон України «Про охорону праці»; «Порядок ро
зслідування та обліку нещасних випадків», професійних захворювань та аварій на виробництві»; НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці»;
НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевір
ки знань з питань охорони праці», НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під

іас вантажно-розвантажувальних робіт»; НПАОП 0.00-1.83-18 «Правил охорони праці
під час експлуатації навантажувачів».
ТОВ «КПД» має договір від 15.06.2015 №150615/ ТО з ЧП Сотуленко Олександр
Олександрович та договір від 12.01.2015 № 12-01/15TQ з ТОВ «Універсал Спецтехніка» про надання послуг з технічного обслуговування техніки.
На підприємстві розроблені та затверджені тематичні плани та програми навчання та
перевірки знань з питань охорони праці, екзаменаційні білети за посадами та професі
ями з перевірки знань з питань охорони праці. Підприємство забезпечене необхідною
навчально-методичного, літературою та наглядними посібниками. Є необхідні норма
тивно-правові акти зі охброни праці, що регулярно оновлюються за допомогою Інтернету та друкованих виданіь.__________________________________________________________
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

Л.О. Григорян
(ініціали та прізвище)

ація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територі-
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Примітки:

І. Ф ізична о со б а - підприємець своїм підписом надає згоду на оброб ку персональних даних з метою забезпечення
виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосуван
ня) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особам и, які через св ої релі
гійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податко
вої служби і мають відмітку в паспорті.

